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GEBRUIKERS INSTRUCTIE   LBIM®  
Lithium Brand Interventie Masker 
Neem deze instructie grondig door als voorbereiding op incidenten 

Inhoud:  LBIM ® Lithium Brand Interventie Masker. 

Artikel:  3-22881115 

Verpakking:  Inzet gereed masker in vacuümpack  

Distributeur:   HooVos Brandbeveiliging  -  info@lbim.nl  -   +31 (0)343-450642 

Fabrikant:  Productos Climax S.A.  -  info@productosclimax.com  -  +34935621311, 

 

Belangrijk 
Brand komt altijd onverwacht. Een goede voorbereiding door middel van training helpt u voorbereid te zijn op incidenten.  
Neem daarom de instructie over het gebruik van het LBIM® masker grondig door eventueel aangevuld met een extra training. 
 
Toepassing 
Dit volgelaatsmasker is geschikt om maximaal 15 minuten evacuatie en bluswerkzaamheden uit te voeren in de directe nabijheid 
van een brandhaard met Lithium batterijen. Het volgelaatsmasker is voorzien van een vizier wat bestand is tegen high impact 
partikels die vrij komen bij exploderende Lithium batterijen. De filters bieden bescherming tegen schadelijke en giftige stoffen die 
vrijkomen bij brand in Lithium batterijen.  Specifiek tegen stoffen als Waterstof Fluoride (HF)  -  Zoutzuur (100% G) HCL  -  Koolwater-
stoffen C*H* -  Amoniak NH3 en derivaten  -  Zwaveldioxide  -  Lithium Hydroxode LiOH en partikels.   

 
Beperkingen 
• Vermijd direct contact met vlammen en hete rookgassen van de brandhaard.  
• Gebruik dit masker alleen bij zuurstof percentages tussen 19 en 21 % en niet in besloten ruimten. 
• Gebruik dit masker maximaal 15 minuten. Langer gebruik word sterk afgeraden i.v.m. gezondheidsrisico’s. 
 
Gebruikers instructie 

 
 
 
 
 
 
 

A Scheur de vacuumverpakking bij de seal open en neem het LBIM® masker uit de verpakking.  
 Hang het LBIM® masker m.b.v. de draagband om de nek. 
B Positioneer het LBIM® masker voor het gelaat, te beginnen met de kin en druk het LBIM® masker tegen het voorhoofd aan.  
 Trek met de vrije hand de hoofdspin over het hoofd. 
C Trek vervolgens de banden van de hoofdspin symetrisch aan. Begin bij de nek (C1) vervolgens t.h.v. de oren (C2)  
 en op het hoofd (C3) 
D Gebruik het LBIM® masker maximaal 15 minuten. Zet daarna het LBIM® masker af door de gespen van de hoofdspinbanden  
 naar voren te duwen. De banden laten dan los en de spanning komt van de hoofdspin.    
E Trek het LBIM® masker verder van uw gelaat en beweeg het LBIM® masker over uw hoofd naar achteren. 
 Was na gebruik uw gezicht, handen en lichaamsdelen die zijn blootgesteld aan de rook en vervang uw kleding preventief. 
 

Bewaar instructies  en certificering 

Certificering:     LBIM® volgelaatsmasker; EN136: 1998, EN14837: 2004 + A1: 2008, EN166B: 2001  

Bewaarinstructie:   -10 °C tot 70 °C, droge en donkere plaats bewaren, beschermen tegen UV. 

Gebruik:    Eenmalig gebruik 

Uiterste gebruiksdatum:  Zie vacuum verpakking en buitenzijde doos 
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